
      MAART 2017 

Agenda      
      t/m 10 mrt.   Oudergesprekken  (zie inschrijflijsten) 

   3 maart Groep 7 bezoekt het Rembrandthuis 
   8 maart OPEN DAG 9-12 uur 
10 maart Rapport mee  (gr. 3 t/m 7) 
13 maart Kledinginzameling Reshare 
20 maart Schoolfotograaf 
23 maart MR  aanvang 19.30 uur 
 

 
Verdrietig nieuws 
In de voorjaarsvakantie overleed de vader van Oliver uit groep 2B aan een acute   
bacteriële hersenvliesontsteking. Onbegrijpelijk…  
Wij wensen Verity en Oliver en hun familie veel kracht bij het verwerken van dit 
zware verlies. 
 

       

       Schoolfotograaf 
         Op maandag 20 maart a.s. komt een nieuwe schoolfotograaf alle kinderen  

       fotograferen. Dit bedrijf communiceert  bij de bestellingen volledig digitaal.  
       U ontvangt als ouders een inlogcode waarmee u rechtstreeks op de site van het  
       bedrijf uw nabestellingen kunt aangeven en u betaalt ook rechtstreeks aan hen. 

         Meer informatie volgt binnenkort.  
                   

   
Kledinginzameling 
Op maandag 13 maart kunt u rond 8.30 uur uw kleding, linnengoed en schoenen 
in een gesloten vuilniszak weer kwijt in de hal van de kleuters.  

  
 

                            

In maart komen  Julie Textor (1B), Jazz van Rhijn (2B) en Rikki van Rhijn (3) bij 

ons op school. Allemaal heel veel plezier op de JvS!!! 

 

    in maart 

Julie Textor, Lasse Schoen, Merel v.d. Flier, Rosie van Mechelen, Sara en Julia 
van Borre, Florian Jonker, Rikki van Rhijn, Jim Glandorf, Liv de Pauw Gerlings, 
Eva Walia, Hidde Deuling, Robert Monasso, Lot de Haas, Anne-Floor de Haas, 
Anna Waagemans, Dean Dijkstal, Olivier de Vreede. 
 
Ook juf Marjan, meester Duncan en juf Carla zijn in maart jarig!   

Allemaal een hele fijne verjaardag ! 
 
          



          
 
       

Nieuws uit de groepen 
Kijkt u op onze site voor nieuws:  www. jvscas.nl 
 

 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Denkt u aan het tijdig inschrijven van uw jongere/ jongste kind?!! 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Carla. 

 
 
Voor- en naschoolse opvang                                                                                          
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.                                               
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:  

0251 – 658058   of mailen naar: info@fortekinderopvang.nl     
 
 
 

Vakantierooster Castricum   2016 - 2017 
 

Pasen    17 april 2017 
Meivakantie   24 april t/m 5 mei 2017 
Studiedag   24 mei 2017 
Hemelvaart   25 en 26 mei 2017 
Pinksteren     5 juni 2017 
Studiedag   11 juli 2017 
Zomervakantie  24 juli t/m 1 sept. 2017 
 

 
     

 
Word jij de nieuwe hockeyheld van Castricum? 
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar die op zoek zijn naar een leuke sport, of graag willen ervaren hoe het is 
om te hockeyen start op zaterdag 25 maart de gratis introductiecursus Hockey-Helden. 
 
Hockey-Helden, voorheen ook wel bekend als   
‘De Tulpencursus’, geeft kinderen de mogelijkheid om drie 
achtereenvolgende weken geheel vrijblijvend met een 
hockeytraining mee te doen. Een uur lang worden 
hockeyoefeningen en spelletjes gedaan, vaak afgesloten met een 
wedstrijdje. De kinderen worden op leeftijd ingedeeld in kleine 
groepjes. Na de training staat er een glas limonade klaar in het 
clubhuis.  
Hockey-Helden wordt gehouden op zaterdag 25 maart, 1 en 8 april, van 
10.30 tot 11.30 uur bij hockeyvereniging MHCC op sportpark Wouterland. 
De trainingen worden verzorgd door enthousiaste jeugdtrainers van de 
club. Tijdens de cursus wordt een hockeystick beschikbaar gesteld.  
 
Inschrijven  
Inschrijven voor Hockey-Helden kan door hier te klikken of via 
www.mhcc.nl. Deelname aan de cursus is gratis en schept geen verplichtingen. 
Lid worden na de cursus kan uiteraard wel! 

 

  

http://www.jvscas.nl/
mailto:info@fortekinderopvang.nl
https://goo.gl/forms/cighFBd6I8uJld9h1
http://www.mhcc.nl/


 

 

    

 

 

 Opvoeden een uitdagende taak?    Cursus Positief Opvoeden geeft simpele tips!  
 

Op 6 april start de cursus Positief Opvoeden 2-12 jaar in Castricum.  

De opvoeding van kinderen is een belangrijke taak. Voor ouders/opvoeders kan opvoeden een uitdaging  

zijn en is het soms zwaar. Simpele, duidelijke tips krijgen over hoe om te gaan met lastig gedrag is heel prettig.  

 

De cursus Positief Opvoeden geeft deze tips. De cursus wordt gehouden in het Geesterhage 

Ontmoetingscentrum te Castricum.  

Wat komt er aan bod tijdens de cursus?  

De cursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten waarin ouders/opvoeders informatie ontvangen en een aantal 

opvoedingsvaardigheden leren. Ouders/opvoeders leren:  

 

 

 

 

Vanaf de eerste bijeenkomst gaan de ouders/opvoeders 

met een werkboek thuis aan de slag. In de 

slotbijeenkomst bespreekt men hoe het gaat en maakt 

men een plan voor de toekomst.  

Voor welke ouders/opvoeders?  

De cursus Positief Opvoeden is bedoeld voor 

ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (van 2 

tot 12 jaar) met gedragsproblemen thuis, op school, in 

een club of met vriendjes én die behoefte hebben aan 

meer begeleiding bij de opvoeding.  

 

Data, tijd, locatie en kosten  

Data : donderdag 6, 13, 20 april, 11 mei en 8 juni 2017 

en een 3-tal telefonische sessies  

Tijd : 19.30 – 21.30 uur  

Locatie : Geesterhage Ontmoetingscentrum, 

Geesterduinweg 3, 1902 CB Castricum  

Kosten : aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.  

 

Andere data of andere bijeenkomsten/cursussen?  

Naast deze bijeenkomst/cursus organiseert GGD Hollands Noorden nog veel meer bijeenkomsten en cursussen. 

Ouders/opvoeders kunnen op de website van de het cursusbureau (www.ggdhn.nl/cursussen) een up-to-date 

overzicht vinden van het aanbod in de regio.  

 

Aanmelden en/of meer informatie  
Ouders/opvoeders kunnen zich aanmelden bij GGD Hollands Noorden via het inschrijfformulier zie 
www.ggdhn.nl/cursussen. Bij vragen kan contact opgenomen worden met het cursusbureau via cursusbureau@ggdhn.nl of 
088-01 00 557 (bereikbaar van ma t/m do van 08.00-15.00 uur). 
 

 


